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Aquest Acord s’aplica provisionalment des del 25 de
febrer de 2002, data de la signatura, segons estableix
el seu article XIV.2.

Es fa públic per a coneixement general.

Madrid, 22 de març de 2002.—El secretari general
tècnic, Julio Núñez Montesinos.

COMUNITAT AUTÒNOMA
DE CATALUNYA

6701 LLEI 1/2002, d’11 de març, de tercera modi-
ficació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol,
de prevenció i assistència en matèria de subs-
tàncies que poden generar dependència.
(«BOE» 85, de 9-4-2002.)

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb
el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, promulgo la següent Llei 1/2002, d’11 de
març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de subs-
tàncies que poden generar dependència.

PREÀMBUL

L’elevat consum de begudes alcohòliques és un dels
principals factors afavoridors de l’aparició de problemes
socials i de salut. La importància d’aquests problemes
guarda correlació amb el nivell del consum per habitant,
i és preocupant de constatar que a Catalunya aquest
nivell ha augmentat considerablement aquests darrers
anys.

Avui la lluita contra l’alcoholisme ha d’ésser consi-
derada un programa prioritari de prevenció per a millorar
la salut dels joves.

Hom sap que en l’àmbit de la prevenció el Govern
ha de tenir una cura especial pel que fa als infants i
als joves, ja que en l’edat en què es forgen els valors
és quan cal promoure uns hàbits saludables de vida.
En aquest sentit, cal establir noves mesures limitadores
amb vista a la protecció dels joves com a grup social
més vulnerable davant el consum de productes que gene-
ren dependència.

Article únic. Segona modificació de l’article 17 de la
Llei 20/1985.

Es modifica l’article 17 de la Llei 20/1985, de 25
de juliol, de prevenció i assistència en matèria de subs-
tàncies que poden generar dependència, que resta redac-
tat de la manera següent:

«1. Ni en els establiments de venda i de con-
sum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs
públics no és permès de vendre ni subministrar
cap mena de beguda alcohòlica als menors de
divuit anys.

2. En els establiments de venda i de consum
de begudes alcohòliques hi ha d’haver una senya-
lització en un lloc perfectament visible, de la forma
que es determini per reglament, que faci palesa
la prohibició de vendre o subministrar begudes alco-
hòliques als menors de divuit anys.»

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i
que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.

Palau de la Generalitat, 11 de març de 2002.

JORDI PUJOL,

President

(Publicada en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 3598,
de 19 de març de 2002)

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

6785 ESMENES al Conveni internacional per a la
seguretat de la vida humana al mar, 1974.
Esmenat (publicat en el «Butlletí Oficial de l’Es-
tat» del 16 al 18 de juny de 1980), aprovades
el 26 de maig de 2000 mitjançant la Reso-
lució MSC 91(72). («BOE» 86, de 10-4-2002.)

RESOLUCIÓ MSC.91(72)
(Aprovada el 26 de maig de 2000)

Esmenes al Conveni internacional per a la seguretat
de la vida humana al mar, 1974, esmenat

El Comitè de Seguretat Marítima,
Atès l’article 28.b) del Conveni constitutiu de l’Or-

ganització Marítima Internacional, article que tracta de
les funcions del Comitè;

Atès a més l’article VIII.b) del Conveni internacional
per a la seguretat de la vida humana al mar (SOLAS),
1974, d’ara endavant denominat «el Conveni», relatiu
als procediments d’esmena aplicables a l’annex del Con-
veni, amb l’excepció del capítol I;

Prenent nota de la decisió adoptada en el seu 70è
període de sessions que la prescripció de la regla III/28.2
del Conveni SOLAS (que estipula que els vaixells de pas-
satge d’eslora igual o superior a 130 metres, construïts
l’1 de juliol de 1999 o posteriorment, han de disposar
d’una zona d’aterratge per a helicòpters) s’hauria de revo-
car pel que respecta als vaixells de passatge que no
són de transbordament rodat, i de la publicació posterior
a tal efecte de la circular MSC/Circ.907 sobre l’Aplicació
de la regla III/28.2 del Conveni SOLAS pel que es refereix
a les zones d’aterratge per a helicòpters als vaixells de
passatge que no són de transbordament rodat;

Prenent nota a més de l’addició al Conveni SOLAS
1974 d’un nou capítol XII (Mesures de seguretat addi-
cionals aplicables als vaixells de mercaderies a lloure),
aprovat mitjançant la resolució 1 de la Conferència de
1997 sobre el Conveni SOLAS;


